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Assunto:  Renovação do pedido de aumento de profissionais efetivos da

Polícia Militar para Itapoá/SC, com o intuito de sensibilizar o Governo Estadual através

da  Secretaria de Segurança do Estado de Santa Catarina.

A Câmara Municipal de Itapoá, Estado de Santa Catarina,  por unanimidade,

apresenta, nos termos regimentais, a presente MOÇÃO DE APELO ao Secretário de Estado

de Segurança Pública, ao Comandante Geral da Polícia Militar de Santa Catarina, ao Gover-

nador do Estado de Santa Catarina e aos membros da Assembleia Legislativa do Estado de

Santa Catarina, objetivando sensibilizar as autoridades competentes do nosso Estado, para re-

forço e aumento do efetivo do município de Itapoá/SC.

De acordo com informações, a distribuição dos policias formados no último

concurso será para final do ano 2017, portanto, solicitamos que efetivos sejam destinados a

Itapoá, visando suprir com urgência esta necessidade, devido  o aumento da criminalidade.

Espera-se que os novos formandos do efetivo da Polícia Militar sejam restrutu-

rados. Somente o aumento do efetivo pode suprir a lacuna existente no quadro que se apre-

senta em nosso Município. O número reduzido do efetivo que atua em nossa Cidade se des-

dobra a exaustão para atender as inúmeras ocorrências, porém, mesmo assim é humanamente

impossível, devido o alto índice de criminalidade em Itapoá.

O Estado de Santa Catarina apresenta a menor taxa de homicídios do País, po-

rém, em Itapoá este índice só vem aumentado, assim como as ocorrências em geral. A popu-



lação vem se mobilizando e cobrando das autoridades competentes uma posição favorável, no

sentido de aumentar o efetivo de militares, para que a onda de violência que assola nosso Mu-

nicípio possa ser amenizada e, assim, termos o mínimo de sensação de segurança.

O crescimento exorbitante da marginalidade tem como resultado vários homi-

cídios e roubos no Município, com cenas chocantes escancaradas nas redes sociais, gerando

pânico e insegurança às famílias. Mais uma vez salientamos que a cidade de Itapoá não é

mais um Município pacato de vocação exclusiva ao turismo. Após a implantação do Porto

Itapoá, a Cidade vem tendo um crescimento significativo de sua população num todo, e junto

com isto veio o desenvolvimento e, infelizmente, o crescimento da criminalidade. 

Assim, externamos nossa enorme preocupação para com a segurança da cidade

de Itapoá/SC, reiterando nosso apoio e consideração, esperando que este problema possa ser

resolvido para que o clima de segurança volte a prevalecer em nosso Município.

Seguem, em anexo, os relatórios das atividades da Polícia Militar referente aos
anos de 2016 e 2017. 

É a Moção.

                             

                                                Câmara Municipal de Itapoá/SC, em 07 de dezembro de 2017.
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